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Reumatoloog - Diessenhofen - Zwitserland
Geplaatst op: 21 augustus 2017, Referentienummer: 2017142
Einddatum: 21 november 2017

Locatie:
Diessenhofen is een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Thurgau en maakt deel uit van het
district Frauenfeld. Het ligt in het noorden van Zwitserland tegen de Duitse grens aan. Diessenhofen
telt ongeveer 3200 inwoners. Het is goed bereikbaar en ligt op ongeveer 25 minuten rijden van
grotere steden zoals Winterthur en Frauenfeld. Diessenhofen heeft een treinstation en is verder goed
bereikbaar met het openbaar vervoer. De stad is idyllisch gelegen aan de Rijn en ligt middenin de
natuur.
De kliniek maakt deel uit van een groter ziekenhuis. De kliniek heeft op dit moment 90 bedden, een
uitgebreid ambulante therapie centrum en een polikliniek. Er zijn ook nog eens 38 bedden op een
andere afdeling voor lange termijn zorg. Verder is de kliniek een opleidingscentrum voor
reumatologen en internisten.

Functie:
Voor een kliniek in Zwitserland zijn wij momenteel op zoek naar een reumatoloog voor een
fulltime, permanente positie. Parttime werk is echter bespreekbaar (0.8 fte).
In deze functie zult u artsen begeleiden op de klinische afdeling en ook zelf poliklinische
consultaties uitvoeren op deze afdeling. Verder zult u toezicht houden op de onderzoeken en het
revalidatie centrum coördineren en superviseren. U zult nauw samenwerken met verwijzende
artsen. Verder zult u onderwijs verlenen aan arts-assistenten en andere medewerkers.
Het centrum beschikt over uitgebreide en moderne apparatuur zoals digitale röntgensystemen, een
laboratorium en ECG apparatuur.
De positie is geschikt voor een ervaren specialist die wil werken in een multidisciplinaire omgeving
met een professioneel team. Zelfstandigheid en enthousiasme zijn belangrijk. De kliniek biedt
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.
De vacature verloopt 21 november 2017.
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